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در 16 شهریورماه 1397، زبان فارسی یکی از خدمتگزاران 

ارزشمند و روشمند خود را از دست داد؛ ژیلبر الزار، استاد 

ارزندۀ فرانسوی که عمری پربار و دراز داشت و بیشترین 

سال های آن را در خدمت به زبان فارسی گذراند.

ق و مفید او 
ّ

زندگی نامۀ علمی و شرح توانایی های خل

در مسائل مربوط به زبان فارسی و فهرست آثار ارزشمند 

در  صادقی  علی اشرف  دکتر  به قلم  به تفصیل،  استاد،  این 

همین مجموعه به نگارش درآمده است و مرا از تکرار آنها 

بی نیاز می سازد.

آشنایی من با این استاد برجسته به دهۀ چهل خورشیدی/ 

شصت میلدی برمی گردد، زمانی که من با استفاده از بورس 

تحصیلی شاگردان اول دانشگاه ها برای ادامۀ تحصیل به پاریس 

رفته بودم.

ادامۀ تحصیل در دورۀ دکتری نخست   در فرانسه برای 

بیشتر   
ً
معموال سال ها  آن  در  برگزید.  راهنما  استاد  باید 

دانش آموختگان رشته های ادبی که از ایران به فرانسه می آمدند 

و مایل به ادامۀ تحصیل در رشتۀ ادبیات فارسی یا زبان شناسی 

 تسلط کافی به زبان فرانسه نداشتند به سراغ 
ً
بودند و ضمنا

آقای الزار می رفتند، چون می توانستند به راحتی به فارسی با 

او صحبت کنند. شاید همین موضوع تأثیر مطلوبی بر استاد 

نمی گذاشت و گاهی باعث می شد که رفتار او با برخی از این 

و  نباشد  مناسب  چندان  کم اطلع  و  کم کوش  دانشجویاِن 

بودند  اما بسیار  بازمی زد.  آنها سر  از راهنمایی  حتی گاهی 

دانشجویان مستعد و باسوادی که به او رجوع می کردند، استاد 

الزار از آنها به خوبی استقبال می کرد و راهنمایی رساله شان را 

استادان  از  توجهی  قابل  تعداد  می پذیرفت.  با علقه مندی 

برجستۀ ما که در زمینه های زبان شناسی، مطالعات ادبی یا 

گویش ها کار کرده اند، پایان نامه شان زیر نظر ایشان به پایان 

رسیده است.

من جزء این دو گروه نبودم، چون از آغاز رشتۀ زبان های 

باستانی را برگزیده بودم و استاد راهنمای من زنده یاد ژان پیر 

او  از  بسیار  مدیونش هستم، چون  که همیشه  بود  دومناس 

نکات  زمینۀ  در  هم  و  علمی  مسائل  زمینۀ  در  هم  آموختم، 

اخلقی و انسانی. او بود که از استاد الزار خواست که در 

جلسۀ دفاع رسالۀ دکتری من یکی از داوران باشد.

من همیشه روابط محترمانه و صمیمانه ای با استاد الزار 

در  چون  نمی کردم،  شرکت  ایشان  کلس های  در  داشتم. 

غیرمستقیم  به طور  ولی  نبود،  من  انتخابی  رشتۀ  راستای 

دانشجوی او به حساب می آمدم، چون کتاب ها و مقاله های او 

همیشه مورد استفاده و استناد من بوده است؛ به خصوص کتاب 

دستور زبان فارسی معاصر او که با دیدی نو به زبان فارسی و 

مسائل دستورِی آن نگریسته است؛ هم چنین کتابی که بر مبنای 

زبان  دربارۀ  آن  در  و  است  شده  منتشر  او  دکتری  رسالۀ 

قدیمی ترین متون نثر فارسی بحث شده است، کتابی بسیار 

اااتاربااطاااتادازی یتارطاخ

ادمتگزاخاخااتیناطبانافاخاب

ازالهاآموطگاخ
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جامع و مفید، پر از نکته های بدیع و نو که هنوز کسی نتوانسته 

سبک  و  زبان  ویژگی های  دربارۀ  دیدگاهی  چنین  با  است 

نثرهای کهن فارسی سخن بگوید؛ هم چنین آنچه دربارۀ وزن 

شعر فارسی گفته است و یا مقاالتی که در زمینۀ زبان های 

باستانی و پازند و شکل گیری زبان فارسی از دورۀ باستان تا 

کنون منتشر کرده است؛ من از این نوشته های او بسیار بهره 

 در دوران دانشجویی ام در فرانسه همیشه سعی 
ً
برده ام. ضمنا

می کردم در جلسات دفاع دکتری دانشجویانی که ژیلبر الزار 

راهنمایی رساله شان را به عهده داشت شرکت کنم؛ قضاوت ها 

و انتقادهای موشکافانۀ او تحسین را برمی انگیخت.

پس از بازگشت به ایران، در طی همۀ این سال ها رابطه ام را 

با ایشان حفظ کرده بودم. سال نو میلدی را با ارسال کارت و 

تلفنی تبریک می گفتم. او عادت داشت بلفاصله پاسخ بدهد. 

در نوروز هم تا زمانی که »ایمیل« تا این حد گسترده نشده بود، 

کارت های زیبایی با متنی مناسب می فرستاد. تعدادی از آنها را 

 با »ایمیل« تبریک می گفت.
ً
هنوز دارم. بعدا

هر بار که به فرانسه می رفتم سعی می کردم تلفنی با او تماس 

بگیرم. مشتاق شنیدن خبرهای علمی و دانشگاهی بود. حال 

همۀ همکارانی را که می شناخت تک به تک می پرسید و بعد 

 سعی می کردیم دیداری هم با هم داشته باشیم.
ً
معموال

در سال های اخیر که مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه، 

شاخۀ ایرانشناسی، همایش های یک روزه ای، در موسم نوروز، 

 ،
ً
در آخرین یا اولین جمعۀ سال ایرانی برگزار می کرد، حتما

حتی اگر یک ساعتی هم بود، شرکت می کرد و برای من که 

 در این تاریخ آنجا بودم موقعیت مناسبی بود که مفصل 
ً
معموال

استفاده  از سمعک  و  بود  کنم. کم شنوا شده  او صحبت  با 

 جمع و هوش سرشارش به جا بود. 
ً
می کرد، ولی حواسش کامل

 دستش شکسته بود، 
ً
آخرین سالی که 97 سال داشت و تصادفا

و  کرد  کوتاهی  توقف  و  زد  همایش  این  به  سری  هم  باز 

ارادت های شاگردان و همکارانش را پاسخگو شد.

برای  که  بود  زمانی  دارم  او  از  که  دیگری  خاطرۀ خوب 

مراسمی که به مناسبت فردوسی و شاهنامه برگزار شده بود به 

ایران آمده بود و من به افتخار او مجلسی فراهم کردم و تعدادی 

از استادان و دوستانی را که با او آشنا بودند به شام دعوت کردم. 

از دیدن این دوستان در مجلسی غیررسمی بسیار خوشحال بود. 

همان شب، زنده یاد دکتر تفضلی مطالبی از ترجمۀ دینکرد پنج 

را که با هم انجام می دادیم به او نشان داد و او با تحسین آنها را 

بررسی کرد و گفت کار بزرگی را شروع کرده اید، ترجمۀ دینکرد 

کار آسانی نیست. یادم است که دکتر تفضلی گفت باالخره 

یکی پیدا شد که قدر زحمات ما را بداند.

بعدها دیگر دعوت به همایش ها در ایران را نمی پذیرفت و 

ناتوانی جسمانی اش در جابه جا شدن را بهانه می کرد.

 
ِ
در یکی از آخرین ملقات هایم در فرانسه، در ضیافت شام

همایشی که دانشجویان پیشین اش، که خود استادان ارزنده ای 

شده اند، برای بزرگداشت و بررسی کارهای او برگزار کرده 

بودند و چند تن از زبان شناسان ایرانی نیز حضور داشتند، من 

در کنار ایشان نشسته بودم. با نوعی غرور چنین گفت که من 

از خودم راضی هستم، چون به عنوان استاد مطالعات زبان فارسی 

داده ام و کم  انجام  برای رشتۀ کاری ام  بوده است  آنچه الزم 

نگذاشته ام، برای این زبان دستور نوشته ام، حتی در تجدید 

نظری هم که شده است شرکت کرده ام، دربارۀ نثر کهن فارسی 

هم تحقیق کرده ام، اشعار پراکندۀ قدیمی ترین شاعران پارسی را 

که دور از دسترس بود فراهم آورده ام، مجموعه های شعر فارسی 

را منتشر و به فرانسه ترجمه کرده ام و سرانجام واژه نامۀ فارسی 

به فرانسه هم نوشته ام و از این رو بسیار خوشحالم که عمرم را 

در راستای هدفم گذرانده ام؛ اآلن هم هیچ مشکلی ندارم جز 

این که گوشم نمی شنود!

خوشبختانه در سال 1396، یک سال پیش از درگذشتش، 

بیست وچهارمین جایزۀ ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر 

محمود افشار، با نظر موافق همۀ هیئت گزینش کتاب و جایزۀ 

این بنیاد، که من هم افتخار دارم یکی از آنها باشم، به استاد 

الزار تعلق گرفت و من مأموریت یافتم که این موضوع را به 

و  آئین نامه ها  نوشتم،  فرانسه  به  نامه ای  برسانم.  او  اطلع 

 
ً
مقررات این جایزه را هم که به فارسی بود، همراه با نامه عینا

برای استاد الزار »ایمیل« کردم. بر خلف عادت معمول او 

پاسخی نگرفتم. نگران و متعجب شدم و تلفنی با او تماس 

 مطرح کردم. گفت نامۀ شما را دیدم 
ً
گرفتم و موضوع را مجددا

و خواندم ولی برایم مشکل بود متن فارسی را که فرستاده بودید 

بخوانم. فراموش نکنید من نودوهفت سال دارم. حاال شما برای 

من توضیح بدهید. من شفاهی همۀ مطالب و مفاد آئین را گفتم 
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و او با خوش وقتی تمام از این پیشنهاد استقبال کرد و با رضایت 

تمام پذیرفت و یادی صمیمانه و محبت آمیز از زنده یاد ایرج 

افشار کرد و سپس از این که به دلیل ناتوانی ناشی از سن باال 

نمی تواند به ایران سفر کند، معذرت خواست.

خوشبختانه در حرکتی بسیار به جا و مناسب، استاد محقق 

داماد در تیرماه 1396 در محل سفارت ایران در فرانسه این 

جایزه را به ایشان تقدیم کردند و استاد الزار در پاسخ سخنرانی 

کوتاه ولی پرمطلبی ایراد کرد و در آغاز گله ای هم کرد و گفت 

که وقتی خبر این جایزه را به من دادند بسیار تعجب کردم که 

چطور شد به یاد من افتادند؛ من در این مدت و با این همه 

خدمتی که برای زبان فارسی کرده ام هیچ جایزه ای نگرفته ام و 

هیچ تشکری از من نشده است و هیچ یک از مراکز ایران شناسی 

و دانشگاهی در ایران خبری از من نگرفتند و بنیاد موقوفات 

دکتر محمود افشار نخستین مرکزی است که یادی از من کرد و 

این جایزه را به من داد و من از ایشان بسیار سپاسگزارم.

  

چه  که  افشار  موقوفات  بنیاد  به  بگوئیم  دست مریزادی  باید 

به موقع به یاد استاد الزار افتاد و چه خوب است که مدتی است 

که یاد گرفته ایم از بزرگان و خدمتگزاران فرهنگ ایران پیش از 

آن که از دستشان بدهیم تجلیل کنیم.

یاد این ایران شناس ارزنده را گرامی می دارم و آرزو می کنم 

که دوباره چون سال های طلیی گذشته افراد برجسته و هوشمنِد 

دنیای غرب در راه مطالعات ایران شناسی گام بردارند.

زی یتاوامادلینارطاخ،ادخامتاامااهدایابیستاوچهاخمیناجایزۀاادبباواراخیخبابنیاداموقوفاتادکتتامحموداافشاخ


